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 Het Corona-virus is inmiddels ook in Nederland. Daarnaast is 

de kans aanwezig dat er leerlingen en/of medewerkers zijn die 

de afgelopen vakantie “Corona-gebieden” hebben bezocht. Zij 

kunnen met vragen bij hun eigen huisarts terecht. Als scholen 

volgen we in deze situatie de richtlijnen van het RIVM.  

Op dit moment meldt de RIVM website dat het geen zin heeft 

om mensen uit besmette gebieden te isoleren zolang ze geen 

gezondheidsklachten hebben.  

Standaard geldt het onderstaande advies: 

 

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om 

verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel 

simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep 

en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd 

belangrijk om deze op te volgen. Het zijn: 

• Was je handen regelmatig 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

• Gebruik papieren zakdoekjes 

 

Op de website van het RIVM staat meer informatie over het 

virus: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-

antwoorden We volgen uiteraard de ontwikkelingen en 

houden u op de hoogte. Als school laten we ons adviseren 

door de GGD. De GGD bepaalt, indien nodig, welke 

maatregelen in de toekomst nodig zijn. 

 

 

 

Gezonde School! 

 

 
 

Op woensdag 5 februari werd 

door de nieuwe wethouder, dhr. 

Peter van Asselt, het 

themacertificaat ‘Preventie 

Roken en Alcohol’ aan ons 

uitgereikt, als eerste van de 

plaatselijke basisscholen.  

 

Het is overigens de bedoeling 

dat meer basisscholen dit gaan 

halen, in het kader van de 

komende nieuwe wetgeving (per 

1 augusutus 2020). 

 

 
 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Via de mail heb ik een bericht gestuurd naar aanleiding van de 

actuele ontwikkelingen rondom het ‘Corona-virus’. In dit 

Kruisrakkertje wordt dit nogmaals onder de aandacht gebracht. 

Wilt u met uw kind de hygiëne-tips doornemen en oefenen? 

Lees ook het bericht over de proef met het openstellen van onze 

deuren om 8:15 uur ‘s ochtends voor alle leerlingen! 

 

Met vriendelijke groeten,  

Roelien Reichardt, directeur      

 

 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden


 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de AC  

Vanuit de penningmeester komt de herinnering 

voor de betaling van de ouderbijdrage (45,- euro 

per kind).  

De ouderbijdrage kan overgemaakt worden op 

IBAN NL93 RABO 0311 4039 80 t.g.v. st. obs ‘t 

Kruisrak onder vermelding van naam en groep 

van uw kind(eren). Betaling in termijnen of 

contante betaling is ook mogelijk. Voor nieuwe 

leerlingen (na 1 januari 2020) geldt een bedrag 

van 30 euro. 

 

 

 

Groep 1a start! 

 

De komende week start groep 1a, onder 

leiding van juf Jackelien. Welkom! 

Groep 1a zit in het lokaal bij de ingang van 

groep 1 en 2.  

De taalklas heeft een plek gevonden op 

Vogelpad 1 in  het voormalige 

directiekantoor. 

 

 

 

 

 

Terugblik 

activiteiten 

Veel is terug te 

zien via berichtjes 

op 

www.kruisrak.nl 

of de sociale 

media van ‘t 

Kruisrak.  

Volg ons dus op 

Instagram, 

Twitter of 

Facebook. 

 

Concept vakantierooster  2020-2021 (landelijke data) 

 eerste dag laatste dag 

Herfstvakantie 19 oktober 2020 23 oktober 2020 

Kerstvakantie 21 december 2020 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 26 februari 2021 

Paasweekeinde 2 april 2021 5 april 2021 

Koningsdag 27 april 2021 27 april  2021 

Meivakantie (incl. 

Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag) 

3 mei 2021 14 mei 2021 

Pinkstervakantie 24 mei 2021 24 mei 2021 

Zomervakantie 19 juli 2021 27 augustus 2021 

Het definitieve rooster moet nog vastgesteld worden door de MR. Mogelijke losse (studie)dagen moeten 

nog gepland worden. 

 

Gezocht: MR leden! 

Aan  het eind van dit schooljaar nemen we 

afscheid van Marcella Slechtenhorst. Het jaar 

daarna neemt Henk Koelewijn afscheid. Zij 

stoppen ermee omdat hun kinderen dan van 

school af gaan. Vandaar dat de 

medezeggenschapsraad (MR ) op zoek gaat 

naar nieuwe leden! 

De MR vergadert vijf keer per jaar over 

beleidszaken. Wilt u meer weten, benader dan 

onze ouders uit de MR (Marcella, Henk of 

Michiel) of neem contact op met collega’s 

Truus, Marja of Ilona voor meer info. 

 

 

 

http://www.kruisrak.nl/


 
 

 

 

Deuren open om om 8:15 uur! 

 

 
 

 

Deuren om 8:15 uur 

open! 
 

Met ingang van maandag 9 

maart a.s. mogen alle leerlingen 

vanaf 8:15 uur naar binnen! 

Tijdens de gezamenlijke 

vergadering van de MR en de 

AC (op 12 februari j.l.) kwam het 

ongenoegen over het verkeers- en 

het parkeergedrag weer aan de 

orde. De verkeersveiligheid van 

onze leerlingen wordt bedreigd 

door het (parkeer)gedrag van de 

weggebruikers.  

Om de verkeersveiligheid te 

verbeteren, gaan we als proef de 

deuren vanaf 8:15 uur open 

stellen. Doel hiervan is om de 

verkeersdrukte te spreiden. De 

proef duurt tot de meivakantie, 

waarna we gaan kijken of dit 

het gewenste effect heeft gehad. 

U kunt uw kind dus vanaf 8:15 

uur afzetten, waarbij u weet dat 

uw kind direct naar binnen kan. 

Mocht het nodig zijn dat u zelf 

meekomt naar binnen, houdt het 

dan zo kort mogelijk in verband 

met de beperkte parkeerruimte. 

Om 8:25  uur gaat nog steeds de 

bel, dan moet iedereen binnen 

zijn om te zorgen dat de lessen 

om 8:30 kunnen starten. 

De leerkrachten bespreken deze  

afspraak de komende week met 

de leerlingen. 

 

 

 

 

Aankondiging Koningsspelen 

‘t Kruisrak doet ook dit jaar weer mee met de 

Koningsspelen. Op vrijdag 17 april staat de dag in het 

teken van gezond eten en bewegen. U ontvangt 

uiteraard nog nadere info over de indeling van deze 

dag. Het wordt vast weer een zeer sportieve dag met 

hopelijk weer een grandioze wereldlunch als 

afsluiting! 

Let op: de eindtijd van deze dag is voor alle groepen 

direct na de wereldlunch (tussen 12.15 – 13.00 uur) 

 

Om te noteren.. 
16 – 20 maart Week van Mooi Schoon 

woensdag 18 maart VVE voor ouders van groep 

1 en 2 

woensdag 25 maart groep 1 en 2 vrij 

woensdag 1 april Streetwise 

donderdag 9 april schoolfotograaf 

vrijdag 17 april Koningsspelen 

dinsdag 19 mei schoolreisje groep 1 t/m 7 

(let op, dit was eerst 26 mei) 

 



 
 

 

Online Veiligheid        

Dinsdagavond 3 maart organiseert De Boei in samenwerking met het Oostwende College en 

Stichting HALT een Ouderwijsavond. Deze avond is voor ouders met een jongere/kind onder de 

18 jaar en die graag willen weten wat zich online allemaal afspeelt. En vooral hoe je daar als ouder 

goed mee om kan gaan. 

Op dinsdagavond 3 maart organiseert De Boei in samenwerking met het Oostwende College en 

Stichting HALT een Ouderwijsavond voor ouders met een jongere/kind onder de 18 jaar. Het 

thema is Online Veiligheid. Onderwerpen die aan bod komen zijn: het puberbrein, 

opvoedingsvaardigheden en gespreksvaardigheden. Dit laatste brengen we gelijk in de praktijk! 

Heb je zelf nog onderwerpen die je graag wilt bespreken, mail dan naar 

jetske@deboeibunschoten.nl 

De avond wordt gehouden in het Oostwende College en start om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is er 

inloop met koffie en thee. Iedereen is van harte welkom en aan de avond zijn geen kosten 

verbonden. 

Voor meer informatie kun je altijd bellen met De Boei, telefoonnummer 033 299 29 22. 

     

 

 

 


